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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
نبينا  رسولهحمد هلل حمدًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده و ال

 لراحمين.رحم اأوعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا  ،محمد
د بن حدثنا محم :حاتم قال ابن ،ن حميدوحدثني محمد بن حاتم وعبد ب :-تعالى رحمه هللا-قال اإلمام مسلم 

صلى هللا -لنبي رأيت ا"هللا يقول:  ا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدقال أخبرن ،جيا ابن جر ، قال أخبرنبكر
 ."رمى الجمرة بمثل حصى الخذف -عليه وسلم

، أما وصحبه أجمعين وعلى آله ،ينا محمدمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبالحمد هلل رب العال
 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف ، بعد
 بنا مرارا   ، ومر  ، لكن أعاد أحدهماحدثنا قاال وهذا يقول: "قال ابن حاتم ،حاتم وعبد بن حميد وحدثني محمد بن"

 أن من يعيده هو صاحب اللفظ.أن المتجه 
 هللا عبد ابر بنجا أبو الزبير أنه سمع ل أخبرن، قاجيا ابن جر ، قال أخبرنحدثنا محمد بن بكر :قال ابن حاتم"
وتقدم  "ى الخذفرمى الجمرة بمثل حص - عليه وسلمهللاصلى -يقول: رأيت النبي  -عنهمارضي هللا تعالى -

القول  ،السنن وتمثيله، فتضافرت عليهبفعله وقوله  ر ذلكر ق -عليه الصالة والسالم-النبي و ما يدل على هذا، 
 ..ل حب الباقالء والبندقوحصى الخذف مثبمعنى أنه صنع كما يصنع الخاذف بيده، والفعل والتمثيل، 

 ......طالب:
ال..؟ فعل، وقاله بكالمه ارمى بمثل حصى  -عليه الصالة والسالم-اآلن النبي نعم،  ليه ع-لخذف هذا فعل وا 

 إياكم والغلو ،فارموا ل هذابمث»وأراهم إياها، وقال: لى ما تقدم، ورفع الحصيات في يده، ع -الصالة والسالم
 هذا التمثيل. ، نعم،فعل مثل ما يفعل الخاذفيل: ، والتمث«فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو
ط م تفريالسنة، والزيادة عليه من الغلو واإلفراط، والرمي بما هو دونه في الحج فكون الحصى بهذا المقدار هو

 .-السالمو عليه الصالة -تساء به ئالبه واواالقتداء وتساهل، والخير كل الخير في اتباعه 
 ......طالب:
هال عند أهل العلم يجزي إذا كان مما يسمى حصى ولو صغر أو كبر، اإلجزاء يجزي، كثيٌر من الجإيه الشيخ: 

حول  ةوهناك قصص ومشاهد مضحك نعم،وأحيانا ..، يرمي باألحجار الكبيرة وأحيانا  بالعصي وأحيانا  بالنعال،
 وقف على الشاخص يجلده بالعصا ويدعو عليه ويسبه ويشتمه ويقول: أنت الذي فرقت  يعني وجد من الجمرات، 

أن  وتتكرر باستمرار، ومع ذلك الجهال ال يريدون بيني وبين زوجتي، أقول قصص كثيرة مضحكة من هذا النوع، 
ن كان ايتعلموا، والتقصير ممن أخذ عليه العهد والميثاق بالبيان والبالغ حاصل نسأل هللا لجهات  العفو، وا 

ه مثل هذو المسئولة عن الحج رتبت من يفيد الناس ويوجه الناس ويعظ الناس ويعلم الناس، لكن األعداد الهائلة، 
بعينه، لكن على المسلم أن يتعلم، ال سيما ما يصحح يعلم كل شخص األماكن مواطن الزحام يستحيل أن 

 عباداته الواجبة عليه.
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 ......طالب:
 هم يقولون حصى. ال،

 ......طالب:
 ع ما هو بحصى.التراب المجتم هو بحصى ..... ماما في إشكال المقصود أنها حصى،

 ......طالب:
 .عندهم ما يجزئ مثل هذا، التراب إذا اجتمع وال الخزف وال الزجاج ال بد أن يكون من الحصى

ر عن لزبياعن أبي  ،ن إدريس عن ابن جريجا أبو خالد األحمر واب، قال حدثنوحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة"
وأما بعد  ،الجمرة يوم النحر ضحى -عليه وسلم صلى هللا-رمى رسول هللا "قال:  -عنهمارضي هللا -جابر 

 ."فإذا زالت الشمس
بر بن مع جاسي أبو الزبير أنه ، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرنا عيسى، قال أخبرنعلي بن خشرم هوحدثنا
 ."بمثله -عليه وسلم صلى هللا-كان النبي  :يقول -عنهمارضي هللا -هللا  عبد

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
ير عن الزب عن ابن جريج عن أبي ،ا أبو خالد األحمر وابن إدريس، قال حدثنوحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة"

بعد  يعني بعد أفاض من المزدلفة "لجمرة يوم النحر ضحىا -صلى هللا عليه وسلم-رمى رسول هللا "جابر قال: 
 .ثم حلق ثم أفاض وهذه هي السنة، ثم نحر ،مكان الجمرة ضحى فرماها بسبع حصياتاإلسفار جدا  وصل 

ه ه؛ ألنيعني بعد ذلك اليوم بعد يوم النحر، ولذا بنيت بعد على الضم؛ ألن المضاف محذوف مع نيت "وأما بعد"
ذا أضيفت أعربت إذا حذف المضاف مع نيته بنيت على الض  ،[ورة آل عمرانس( 137)] َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكْم{}م وا 

ذا قطع عن اإلضافة مع عدم إضافة نية المضاف إليه أ   عربت مع قبل وبعد الحكم واحد والجهات الست، وا 
عني ي "شمسفإذا زالت ال"، أي بعد ذلك اليوم "وأما بعد"التنوين، وهنا قطعت عن اإلضافة مع نية المضاف إليه، 

ي َل فِ َفَمن َتَعج  }في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر لمن أراد أن يتعجل، والثالث عشر لمن تأخر، 
َر َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِلَمِن ات َقى{  ؟ماذا نفهم من هذه اآلية؟ المساواة ،[لبقرة( سورة ا203)] َيْوَمْيِن َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه َوَمن َتَأخ 

َناَح اَل جُ فَ }استحضرنا معه  }فال إثم عليه{يعني إذا استحضرنا هنا  ؟هل نفهم من اآلية تفضل التأخر يعني
َف ِبِهَما{ اَلةِ  َأن َتْقُصُروْا ِمَن اَفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناح  استحضرنا } ،[( سورة البقرة158)] َعَلْيِه َأن َيط و  ( سورة 101)]{ لص 

 اإلثم، وماذا يقتضي رفع اإلثم؟كلها فيها رفع  ،[النساء
قدم أو وعرفنا أنه بالنسبة للسعي، السعي ركن من أركان الحج وتقدم ما فيه، والقصر سنة، وهنا التالجواز،  

 اتقى{ }لمنأو  }لمن اتقى{ولماذا عقب التأخر بقوله:  ؟التأخر كالمها ال إثم عليه، هل يعني هذا أنهما سواء
 ؟يعود على الجميع

 تعود على األخيرة أو على الجميع؟والقيد واالستثناء إذا تعقبت جمل لوصف الشرط وا
 ......طالب:

 تعجل ما يلزمه التقوى؟ الليتقوى، و الشيخ: ال، اآلن هذا لمن تأخر يلزم فيه ال
 ......طالب:
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 لكن هل التقوى مشترطة فيمن تأخر دون من تقدم أو للجميع؟ }لمن اتقى{الشيخ: ال، 
 ......طالب:

َ ِفي َأي ام  } ؟لشيخ: يعني هل نستفيد من اآلية أن التأخر أفضل من التعجلا َل فِ فَ ُدوَدات  م عْ  َواْذُكُروْا ّللاه ي َمن َتَعج 
َر َفال ِإْثَم َعَلْيهِ  من تأخر، لآلية لمن تعجل وال امن خالل   مزيةالسياق واحد، ال {َيْوَمْيِن َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه َوَمن َتَأخ 

 هل المراد به من تأخر أو الجميع؟ ِلَمِن ات َقى{}: -جل وعال-ى قوله يبق
خاص بمن تعجل وال  }لمن اتقى{ال يقال  ، يعنيهو ال يمكن أن يقال: لمن تعجل فقط، مفروٌغ منه يعني

ْم َيْأُتوا لَ ِت ُثم  َصَناَوال ِذيَن َيْرُموَن اْلُمحْ }للجميع، إنما.. ال، هم يتفقون على أن اآلخر داخل، يعني في القذف 
( 5، 4)] {َتاُبوا ِإَل  ال ِذينَ *  اْلَفاِسُقونَ  َوُأْوَلِئَك ُهمُ  َأَبًدا اَدةً ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة َوََل َتْقَبُلوا َلُهْم َشهَ 

دة وال نين جلالقاذف يجلد ثما ..وصاف يجلدون لهم ثالثة أ ا؟الثالثة كله التوبة ترفع الفسق أو ترفع ،[سورة النــور
 ، الفاقا  رفع اتي؟ الحد ال هل يرفع األوصاف الثالثةإَل الذين تابوا{ ويحكم عليه بالفسق، } ،تقبل له شهادته أبدا  

 .يرتفع الحد بالتوبة، قبول الشهادة
فسق الفسق وصف الي، واألخير اآلن محل االتفاق بين أهل العلم األول ال يرتفع الذي هو الحد؛ ألنه حق آدم

 يرتفع اتفاقا ، لكن هل تقبل شهادته أو ال تقبل؟
 ......طالب:

 شك، أنه إذا تاب بشروطها، يعني توبة مقبولة توبة نصوح، يرتفع وصف الفسق بالمعروف  }إَل الذين تابوا{
ال  االستثناء تعقب جمل صح ناآل }وَل تقبلوا لهم شهادة أبدًا{يقول:  -جل وعال-لكن هل تقبل شهادته وهللا  وا 

ي هو ان، والثيعود إلى األخيرة اتفاقا ، يرفع الوصف األخير اتفاقا  وال يرفع الوصف األول اتفاقا   تعقب جمل ال؟
حكم ترك اليكلها أو ال يرفع إال األخيرة، أو  محل الخالف بين أهل العلم، ولذا يختلفون هل يرفع الجمل السابقة

لجميع، رفع ا خرى كما هنا، هذا المقرر عند المحققين أنه يترك لألدلة األخرى، أحيانا  يقتضيللقرائن واألدلة األ
 ك لألدلة األخرى والقرائن.أحيانا  يقتضي رفع األخير فقط، والباقي يتر 

َل ِفي َيْوَمْيِن َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه َوَمن َتَأخ  } البقرةنعود إلى آية  لمن اتصف بهذا  ت َقى{َلْيِه ِلَمِن اعَ   ِإْثمَ َر َفالَفَمن َتَعج 
 :-ليه الصالة والسالمع-ويكون معنى اآلية هو معنى قوله الوصف يحصل له رفع اإلثم سواء تعجل أو تأخر، 

ي ذلك الوصف الذي هو التقوى سواٌء فشريطة أن يتحقق  ،لبتهفال إثم عليه أ «رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»
فعلى هذا كونه تأخر،  -عليه الصالة والسالم-التأخر من فعله   نأخذ حكم أو فضلمن تعجل ومن تأخر، ثم 

ن يكون أسواء تعجل أو تأخر، شريطة يعود إلى الجميع، والتقوى شرٌط لرفع اإلثم عن الحاج  }لمن اتقى{قوله: 
نه علم أٌع من أهل المن محو الذنوب كلها، حتى يقول جم قد اتقى هللا في حجه، فيكون الحج قد ترتبت عليه آثار

لم فمن حج »يمحو الكبائر والصغائر، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، شريطة أن يكون قد اتقى هللا في حجه: 
 .«رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه يرفث ولم يفسق

 ......طالب:
ال يستحق  }لمن اتقى{هذا السياق ما يدل عليه، رفع اإلثم المذكور في اآلية وال تدل عليه، ال، ال ال الشيخ: 

هذا -اإلثم الحاصل في الحج، رفع اإلثم الذي تحمله هذا الشخص  أن رفع اإلثم إال من اتقى، أنت ال تتصور
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األدلة العظيمة التي تثبت فضل الحج أنه يرفع اإلثم عن الحج، فيكون  ،فيكون هذا من أدلة فضل الحج -الحاج
لكن بهذا القيد أن يكون قد اتقى، أما الذي ال يتقي  «يوم ولدته أمهرجع من ذنوبه ك»معنى اآلية هو معنى قوله: 

 كيوم ولدته أمه. هللا تعالى في حجه ال تترتب عليه آثاره، فال يرتفع عنه إثمه وال يرجع من ذنوبه
 ......طالب:

ن ك، لكني كذلابن حجر يرجح أنه للجميع الصغائر والكبائر واأللبا منهم المسألة معروفة عند أهل العلم خالف،
ها من وعند الجمهور الكبائر ال بد ل «ما لم تغش  كبيرة»، «ما اجتنبت الكبائر»القيد تكرر في نصوص كثيرة 

، أن يغفر لعموم الحاجعا عشية عرفة د -عليه الصالة والسالم-التوبة، جاء عند ابن ماجه حديث أن النبي 
يجب  عند ابن ماجه وفيه ضعف، فلم «، فلم يجب في عرفةقد فعلت إال المظالم، فقال يا رب: والمظالم»فقال: 

 ديثن حجر جعل هذا الحديث شاهد لح، وبهذا يستدل على أن.. اب«والمظالم»فقال: في عرفة أجيب بالمزدلفة، 
ي وأنه يتناول الكبائر والصغائر، وليس معنى هذا أن اإلنسان يسترسل ف «رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»

وفق يأحج وأرجع... هذا ال : واجترام الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها ثم بعد ذلك يقول ،تاقتراف المحرما
ختصره يوبعضهم كثيٌر من الناس يقول األمر سهل الحج أربعة أيام، ، هذا ال يوفق للحج المبرورللحج المبرور، 

يام ال أة طيع أن يمسك نفسه ثالثباإلبرة يخيط الفم يست وأفي ثالثة، أربعة أيام يقول: لو أن إنسان بالمخيط 
يريد  هذا ال يمكن، مستحيل، ال يوفق، الشخص الذي لسانه طول عامه في القيل والقاليرفث وال يفسق ويرجع.. 

 ذا وصلب تجد، كثير من الناس حج بهذه النية وبهذا القصد فإأن يحفظ لسانه في هذه األيام ال يستطيع، وجر   
نما يستغله بالق يوم عرفة إلى األماكن المقدسة حتى في قال، يل والتجده ال يستغل الوقت ال بذكر وال بتالوة، وا 

ن كان وحده تلفت يمينا  وشماال  عل ه أن  لرخاء تعرف على هللا في ا»يعرف أحدا  يذهب إليه، هذا حاصل، وا 
تين الركع مس دقائق، وأدى، وكثير من طلبة العلم ال يعرف القرآن إال إذا تقدم قبل اإلقامة بخ«رفك في الشدةيع

ال فالقرآن ليس له عنده نصيب،  م ثعلى أي وجه، ثم تناول المصحف وقرأ، يعني إن صادف مثل هذه الفرصة وا 
شكال إيذهب إلى األماكن المقدسة ويفرغ نفسه من جميع األعمال، والنية طيبة ال  بعد ذلك في العشر األواخر
ى أن العشر مثل ما يفعله سلف هذه األمة من مالزمة كتاب هللا، حتأن يفعل في هذه فيها، لكن هل يعان على 
 ؟بعضهم يقرأ القرآن كل يوم

فرط يرد ما لكنه ما اعتاد أن يقرأ القرآن ليل نهار، وله و  ،اإلخوان، يجلس بعد صالة العصر إلى المغرب ..رأينا
له ين، ثم يلتفت يمين أو شمال لعه يومي، يجلس بعد صالة العصر يفتح المصحف، ثم يقرأ دقيقة أو دقيقتفي

ال راحيجيء أحد، ثم بعد ذلك خمس دقائق ربع ساعة يطبق ال ن جاء واحد وا  تعرف على » !يدور هو مصحف وا 
-إخوان، اآلن من أثقل األمور على بعض طالب العلم يا هذا الحاصل ، «هللا في الرخاء يعرفك في الشدة

 ينبسطو  طالع بهم، ستراحةإحل أنسه إذا كان في رحلة أو في  نه فيأ -العفو والمسامحة -جل وعال-ونسأل هللا 
، ال ثم يجيء واحد من خيار الناس الذي ال قيل وال قال، قد ال يطاق مثل هذا في مثل هذه الظروف ،ستأنسيو 

سواليف،  يعني أهل سيما من اإلنسان اللي تعود، يبي ناس يصلحون للرحالت، أيش معنى يصلحون للرحالت؟
 .، لذلك يثقل عليه أن يقرأ في كتاباليف أيها اإلخوان تجر بعضها بعضا  السو 
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في غير الرياض  -مثال  –لدرس لجاء مرة   ،أيها اإلخوان شخص عنده شهادة عليا في أخص العلوم الشرعية
 قوله هوإخوان، و ا ي؟ اللي ما تعود ما يطيق بمكة مثال  قال للشباب في غرفٍة ثانية نجلس إلى أن ينتهي الدرس

 .}لمن اتقى{: -جل وعال-
ُكُم ْا ُكِتَب َعَليْ  آَمُنو ل ِذينَ اَيا َأيَُّها }فالحج ال ترتتب عليه آثاره إال بالتقوى، الصيام ال ترتب عليه آثاره إال بالتقوى، 

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى ال ِذيَن ِمن َقْبِلُكمْ   .[قرة( سورة الب183)] {ونَ ت قُ ْم تَ َلَعل كُ } أيش؟ لعلكم تجوعون، ال،{ الصِه
ُ }إذا صاحبتها التقوى  ؟تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكرالصالة متى  ( سورة 27)] َن{ُمت ِقيَن الْ مِ ِإن َما َيَتَقب ُل ّللاه

عادة نعم هذه العبادة مجزئة ومسقطة للطلب، وال يؤمر بحجة ثانية وال يؤمر بقضاء الصيام وال بإ، [المائدة
ن، نما يتقبل من المتقيإ -جل وعال-إذا صحب العمل التقوى؛ ألن هللا  لكن يبقى أن اآلثار ال تترتب إالالصالة، 

 هللا يعفو عنا. ،هللا يعاملنا بالعفو
 "لجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمسا -صلى هللا عليه وسلم-رمى رسول هللا " يقول جابر:

ال ف ،لمن تأخر والحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل إذا زالت الشمس لثالثةيعني في األيام أيام التشريق ا
وهذا قول عامة أهل ، «خذوا عني مناسككم» قال:و  -عليه الصالة والسالم-يصح الرمي قبل الزوال؛ ألنه فعله 

 النفريفة أنه يجوزه يوم ويذكر عن أبي حنويذكر عن عطاء وطاووس أنه يجوز قبل الزوال مطلقا ، العلم، 
 ؟ل الزوال للحاجة هل يحل اإلشكالللحاجة، لكن تجويزه يوم النفر قب

لمقتلة ازوال، أن نقول للناس: ارموا قبل الزوال؛ ألنه وجد مقتلة بعد الإذا تأملنا بعين البصيرة هل يحل اإلشكال 
ال  ؟ما قبل الزواللناس بتزول بالفتوى والتيسير ل تبي تنتقل من طلوع الشمس، نفس الشيء، يعني هل الحاجة

لزحام واالمتعجل متعجل سواٌء قيل له ال ترمي إال بعد الزوال أو قيل له ترمي من طلوع الشمس، تزول أبدا ، 
ي فمن وصفه العجلة فضال  عن كونه بيتعجل -الزحام، يعني نعم العصر في يوم النفر خفيف؛ ألن المتعجلين 

 ي إذامتى يبي يرم دد وهذا الكم الذي يرمي بعد الزوال مباشرةبيرمي مع الزوال، هذا الع -اليوم الثاني عشر
بفقه  المشكلة قائمة ال تنحل بمثل هذه الفتوى، إنما تنحليرمي مع طلوع الشمس، فالمشكلة هي قائمة،  ؟أفتي

 الناس في دينهم.
سمع  ر أنهزبيي أبو ال، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرنا عيسى، قال أخبرنوحدثناه علي بن خشرم"يقول: 

ل ا أنه إذا قاأحيانا  يقول بنحوه، والفرق بينهم "همثلب -صلى هللا عليه وسلم-النبي  جابر بن عبد هللا يقول: كان
ذا قال بنحوه فالمعنى.  بمثله معناه أنه باللفظ، وا 

بي عن أ ،هللا الجزري  ا معقل وهو ابن عبيد، قال حدثنأعينا الحسن بن ، قال حدثنوحدثني سلمة بن شبيب"
ورمي  ستجمار تو  اَل»: -لى هللا عليه وسلمص-قال رسول هللا : قال -عنهمارضي هللا -الزبير عن جابر 

ذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو ،والطواف تو   ،والسعي بين الصفا والمروة تو   ،الجمار تو    ."«وا 
 :-رحمه هللا تعالى-يقول 

بي عن أ ،هللا الجزري  ا معقل وهو ابن عبيد، قال حدثنينأعا الحسن بن ، قال حدثنوحدثني سلمة بن شبيب"
حديث تٌو يعني وتر، وفي ال "«واَلستجمار ت» :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا : عن جابر قال ،الزبير
 .«من استجمر فليوتر»الصحيحين:  في
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ذا استجمر ،والطواف تو  »" ،يعني وتر "«والسعي بين الصفا والمروة تو  »"وتر أيضا ،  "«ورمي الجمار تو  »"  وا 
وتر  حات تكون علىبمستجمار المراد به قطع أثر الخارج يعني االس :االستجمار تو "«أحدكم فليستجمر بتو

 عن نظرال بغضثالث، فإن أنقت الثالث زاد حتى ينقي، فإن أنقت الرابعة المسحة الرابعة والمراد هنا المسحات 
جرين ثالث مسحات، فإذا أنقت وقد تكون بحبحجر واحدة له شعب، عدد األحجار، قد تكون ثالث مسحات 

 .كفت، على خالف سيأتي في الجملة األخيرة
في و يعني وتر،  ،زاد سابع؛ ألن االستجمار تووتر لتكون خامسة، إن احتاج إلى سادس إن أنقت الرابعة زاد 

 .«من استجمر فليوتر»الصحيحين: 
ن قال بعضهمواالستجمار إزالة أثر الخارج بالحج ول كن األل: إن المراد به استعمال المجمرة في البخور، ارة، وا 
 هو الظاهر، وهو الذي عليه األكثر.

 ......طالب:
 .الثالث ال بد منها وين؟ الشيخ:

  «ورمي الجمار تو»
 ......طالب:

 .والجملة األخيرة على األحجار ،الجملة األولى على المسحات
 ......طالب:

تكون  يراد به المسحات أن ،وهذا يحقق الجملة األولىثا  بحجر واحد له ثالث شعب يكفي، مر ثاليعني لو استج
ي والسع"يعني بسبعة أحجار وتر،  "تو   ورمي الجمار"ثالث فأكثر، على أن يقطعها على تو يعني على وتر، 

ذا استجمر أحدو »" يعني سبعة أشواط أيضا   "والطواف تو  "سبعة أشواط،  "بين الصفا والمروة تو   جمر كم فليستا 
 «ثا  الني ثبغأ» وقال:إنها رجس، »ألقى الروثة وقال:  ولذا لما جاءه بحجرين وروثة "« يعني بثالثة أحجاربتو  

ى أنه ال يكفي الواحد ولو كانت له شعب، ال بد من أن تكون األحجار ثالثة عل ولذا يذهب بعض أهل العلم
ال زاد رابع ثم قطع على تو على وتر. فإن أنقت الثالثة بها ونعمتاألقل،   وا 
 ......طالب:
 عرفنا أن أقله ثالثا . «أبغني ثالثا  »في هذا لما قال:  الشيخ:
 ......طالب:

ر ثن األ  مأن ال يبقى والضابط عند أهل العلم في االستجمار  يغسل ثالثا  نعم، الشيخ: مثله، يعني يغسل ثالثا ،
ض ، بعمحلة لالستنجاء ضابطه عندهم عود خشونة الوبالنسببالنسبة لالستجمار،  إال ما ال يزيله إال الماء، هذا

 لو غسل يديه بصابون  -يعني من باب التقريب- الناس ما يفهم مثل هذا الكالم، لكن لو غسل يديه بصابون 
ال من المنظفات السائلة هذه تستمر اليد   المادة هذه أو فيه منفيها لزوجة، فنقول فيه أثر في صابون اآلن، وا 

ا في خشونة اليد عرفنا أن جميع ما على اليد من هذا الطاري قد انتهى، وقل مثل هذ تالسائلة، لكن إذا عاد
 الخارج.
 ......طالب:
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 «ارم وال حرج» رميت بعد ما أمست، قال:": لكن دل قولههو عند الجمهور إلى غروب الشمس،  الشيخ: نعم،
ي يعني، للحاجة لتطول مدة الرمي، وهنا يحل إشكال، ما هو مثل بداية الرم أنه يجوز الرمي بالليل، وأفتوا به

هؤالء  من بيفوجهم يقول:بالرمي قبل الزوال ليس بظاهر، الناس وأما حله باإلفتاء حل اإلشكال بالليل ظاهر، 
ظهر ء في الزعون على النهار، وهؤالو وهؤالء في الثامنة وهؤالء في التاسعة، وي السابعة يذهبون في الساعة

العدد و ة تجده الساعة السابعة على الحوض، وهؤالء في العصر، ال ال، العجل اللي يبي يرمي بعد الزوال مباشر 
 هو العدد، والخطر هو الخطر.

 ن عبدأافع ا ليث عن ن، قال حدثنوحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قاَل أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة"
صر وحلق طائفة من أصحابه وق -ليه وسلمعصلى هللا -قال: حلق رسول هللا  -عنهمارضي هللا -هللا 

ثم  ،مرة أو مرتين «رحم هللا المحلقين»: الق -صلى هللا عليه وسلم-إن رسول هللا  :هللا قال عبد ،بعضهم
 .«والمقصرين» :قال

ل : أن رسو-هماعن رضي هللا- عمر هللا بن قرأت على مالك عن نافع عن عبد :وحدثنا يحيى بن يحيى قال
 للهم ارحما» :قال ؟والمقصرين يا رسول هللا :قالوا ،«محلقيناللهم ارحم ال»: قال -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 .«والمقصرين» :قال ؟والمقصرين يا رسول هللا :قالوا ،«المحلقين
، بيأا دثنح، قال نميرا ابن ، قال حدثنعن مسلم بن الحجاج ،أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان

رحم هللا »: الق - عليه وسلمصلى هللا-عن نافع عن ابن عمر أن رسول هللا  ،هللا بن عمر ا عبيدقال حدثن
 :الق ؟ل هللاا رسووالمقصرين ي :قالوا ،«رحم هللا المحلقين» :قال ؟والمقصرين يا رسول هللا :قالوا ،«المحلقين

 .«والمقصرين» :قال ؟يا رسول هللا ينوالمقصر  :قالوا ،«رحم هللا المحلقين»
 لما كانتف :حديثوقال في ال ،هللا بهذا اإلسناد ا عبيد، قال حدثنالوهاب ا عبد، قال حدثنوحدثناه ابن المثنى

 .«والمقصرين» :الرابعة قال
 ثنار حدقال زهي ،عن ابن فضيل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعاً 

-ل هللا قال: قال رسو -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة  ،عن أبي زرعة ،ا عمارة، قال حدثنبن فضيلمحمد 
اللهم اغفر »قال:  ،مقصرينولل ،يا رسول هللا :قالوا «اللهم اغفر للمحلقين»: -صلى هللا عليه وسلم

، صرينوللمق ،يا رسول هللا :لواقا «اللهم اغفر للمحلقين» :قال وللمقصرين ،يا رسول هللا :قالوا ،«للمحلقين
 .«وللمقصرين» :قال

-رة هري عن أبي ،عن أبيه ،ا روح عن العالء، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنأمية بن بسطام اوحدثن
 .بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة -سلمو صلى هللا عليه -عن النبي  -رضي هللا عنه

ن صين ععن يحيى بن الح ،عن شعبة ،وكيع وأبو داود الطيالسي ا، قال حدثنحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
لم و  ،وللمقصرين مرة جة الوداع دعا للمحلقين ثالثاً في ح -صلى هللا عليه وسلم-جدته أنها سمعت النبي 
 .يقل وكيع في حجة الوداع
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 اتم يعنيا حثنال حد، قالرحمن القاري ح وحدثنا قتيبة ا يعقوب وهو ابن عبد، قال حدثنوحدثنا قتيبة بن سعيد
 -لى هللا عليه وسلمص-عن ابن عمر أن رسول هللا  ،عن نافع ،كالهما عن موسى بن عقبة ،ابن إسماعيل

 .حلق رأسه في حجة الوداع
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 أن عبد عناف ا ليث عن، قال حدثنأخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة :ومحمد بن رمح قاَل ،وحدثنا يحيى بن يحيى"
إن  :هللا قال عبد ،حلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهمو  -صلى هللا عليه وسلم-هللا قال: حلق رسول هللا 

عني ي "«والمقصرين» :ثم قال ،مرة أو مرتين «لمحلقينارحم هللا »: قال -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
لحديبية اوهل هذا يوم ن الحلق أفضل من التقصير، فيه دليٌل على أ ،«والمقصرين»مرارا ، ثم قال: دعا للمحلقين 

 ؟أو في حجة الوداع
لق في لما أمرهم بالح -لسالمعليه الصالة وا-ال يمنع أن يكون في الموضعين؛ ألنه خالف بين أهل العلم، لكن 

 لهم قق هللايحشكا ذلك إلى أم المؤمنين فقالت: احلق رأسك ثم يمتثلون؛ ألنهم ترددوا رجاء أن و الحديبية ترددوا، 
- هللاوال يرجعون بدون عمرة، وهذا يشق عليهم أنهم جاؤوا ألمر وصدوا عنه، أمر يرجون ثوابه عند دخول مكة 
و الفتح الصلح العظيم الذي هالمترتبة على هذا ثم يصدون عنه، وخفي عليهم الحكمة العظيمة  -جل وعال

 ،-ليه الصالة والسالمع-ترددوا، ال عصيانا  منهم له  فمن حرصهم على الخيرالحقيقي، ونزلت فيه سورة الفتح، 
 -السالمليه الصالة و ع-كادوا أن يقتتلوا، وحينئٍذ دعا النبي لكنه لما حلق عرفوا أن المسألة منتهية مفروٌغ منها، 

جة ح -صالة والسالمعليه ال-وأنها شهدت مع النبي  ،وأيضا  كما سيأتي في حديث أم الحصينللمحلقين، 
لرجال؛ لى أن الحلق أفضل بالنسبة لوكل هذا يدل ع ،«والمقصرين»محلقين ثالثا  ثم قال: الوداع، وأنه دعا لل
اجب، سقاط الو والتقصير يحصل به إ ،أفضل اتفاقا ؛ ألنه أبلغ في العبادة أفضل اتفاقا ، هوف ألنه أبلغ في العبادة

ه لو كان لعلماء أن الحلق أو التقصير نسك؛ ألنا يقرر جمهور ولهذه الدعوة أو بهذه الدعوة لهم، وقد د عي لهم
 يعني لو بمجرد إطالق من محظور مثل لبس الثياب إذامجرد إطالق من محظور ما ترتب عليه أجر وال فضل، 

ليه عتحلل، وقد قال بهذا بعض العلماء أنه مجرد إطالق من محظور وال يترتب  تهعمر ه أو حجاإلنسان من  فرغ
للمحلقين والمقصرين عرفنا أنه رتب عليه األجر فهو نسك، وليس مجرد بالمغفرة  ن لما دعي لهمشيء، لك

وبعضهم وبعضهم يشدد في أمره فيجعله ركن من أركان الحج، إطالق من محظور، وهو اجب عند الجمهور، 
ص إذا تحلل يقول: هو مجرد إطالق من محظور كما سمعنا وال شيء في تركه، يعني مثل الثياب، لو الشخ

ل بعض أو يريد أن يلبس مث ؟أو ينكر عليه ال سيما إذا كان هذا لباسه العادي ؟استمر في إزاره وردائه يالم
 ؟المسلمين الذين لباسهم العادي إزار ورداء

نما دعي للمحلفلبس الثياب إطالق من محظور ال إشكال فيه، ما يلزم،  ه قين؛ ألنولذا لم يدع  لمن لبس ثيابه، وا 
 .فديةك يرتب عليه الثواب، وعلى تركه النس

 .شيء من ترك؛ ألن الحلق. وأعظم في االمتثال، التقصير فيه شيء من الترفه، وفيه فقلنا أن الحلق أبلغ
 ......طالب:
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يبقى شيء من الجمال؛ ألن  فه بخالف الحلق؛ ألن التقصير فيه..الشيخ: أقول التقصير فيه شيء من التر 
ي منه ما يبقي، فهو أبلغ وبين أن يبق بالكلية -جل وعال-وفرٌق بين أن يترك الشيء هلل الشعر جمال للشخص، 

 في االمتثال، هذا بالنسبة للرجال.
لكن لة، أنم رضفيرة قدكل بل لهن التقصير، فتأخذ من فالحلق بالنسبة لهن حرام ال يجوز، وأما بالنسبة للنساء 

فعلت  عنها؟ نقولسقط الواجب  إنها أدت ما عليها؟نقول  إذا حلقت شعرها وخالفت وارتكبت المحظور هل
 الواجب وزيادة؟

 ......طالب:
ال ما يلزمها دم؟   قصير، فعلت ما هو أشد من التقصير؟هو الواجب عليها التما امتثلت، يلزمها دم وا 

 ......طالب:
ال ما يجزي؟يعني لو حلقت شعرها   يجزيها عن التقصير وا 

 ......طالب:
ال ما توضأ؟ل األعضاء سبعا  سبعا ، فعل الواجب عني من غسي  وزيادة، نقول توضأ وا 

 ......طالب:
، وزيادة فعل الواجبلون ما نوى الوضوء، غسل األعضاء بدل ثالثا  ثالثا  سبعا  سبعا ، و ال، ناويا  الوضوء، ش

 هل يجزئ هذا الواجب؟ أو هذا الفعل رد.
 «....عليه أمرنا مل عماًل ليسعمن »: -عليه الصالة والسالم-طالب: لقول النبي 

 .الزيادة مردودة لكن األصل باقي طالب آخر:
ليه الصالة ع-ه المرأة هذه التي حلقت شعرها عملها ليس على أمر ، «من عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهو رد»

ود كن هل المردفهو رد، ل -السالمعليه الصالة و -على أمره  ه ليسؤ الذي توضأ سبعا  سبعا  وضو  ،-والسالم
ال القدر الزائد  المردود؟ هو األصل بالكلي كله مردود؟ وا 

 ......طالب:
 قعو ية أو ، ليس عليه أمرنا فهو رد، نقول ما وقع الطالق بالكلثالثا  دفعة واحدة نجيب مثال، رجٌل طلق امرأته

 واحدة.
 ......طالب:

 .لمسألة قبلر من أجل أن نقرر ائاظنجيب أمثلة ونا بما زلن ما زلنا -يقع ثالث- الجمهور، األئمة األربعة كلهم
 ......طالب:

 سة..لو زاد خام ال نقول خالص فعلت الواجب وزيادة؟نقول: تركت واجب عليها دم، وا  والحلق بالنسبة للمرأة، 
 ......طالب:

 الشيخ: نفس الشيء..
 ......طالب:
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تين: قصرت أوال  ثم حلقت انتهى اإلشكال، الحلق ما ينفصل، ما قصرت ثم حلقت، يعني لو صار على مرحل
 فعلت الواجب وارتكبت محظور.

 ......طالب:
وصف يمن زاد على القدر الواجب، إن كانت الزيادة مطلوبة هذا ال إشكال فيه، وهل  :ا فروعنقول المسألة له

 يه ألفطلوبة، شخص علم الكل بالوجوب، أو الواجب ما أوجب الشرع والقدر الزائد نفل، يعني إذا كانت الزيادة
 ريال زكاة دفع ألفين فيه إشكال؟

 ......طالب:
دفع  كمن أدى دينارا  عن عشرين، هذه يمثل بها العلماء، أوزيادة مطلوبة صدقة نفل، الإشكال؛ ألن  ما فيه

 .زةالمتميزة والزيادة غير المتمييفرقون بين الزيادة  ،صاعين فطرة
يأتي  ما كهنا صل له حكمه، والزيادة لها حكمها؟أو نقول األ تخل باألصل؟فهل  لكن إذا كانت الزيادة ممنوعة

ال ال ،أربع وواحدٍة مردودةقول: يقبل نعلى العبادة باإلبطال كزيادة خامسة في الصالة، ما   ؟صح وا 
 سهوًا يا شيخ؟ طالب:
 الكالم كله على...هللا يعفو عنا وعنك،  هو سهوال ما 
 تختلف في العبادات. طالب:

ي ترد نزل عليه الفروع التأيش مرد التفريق؟ نريد ضابط لهذا التفريق، ما هو ألننا نعرف الحكم من أول ونو 
 علينا.
 ......طالب:

 ؟وتنفك هنا
 ......طالب:

 م من أربع صالة كاملة..طيب هذا شخص سل  
اطلة حدى الركعات بن إالزيادة المتعمدة، يعني شخص سلم من أربع صالته كاملة، ثم قال: أنا آتي بركعة يمك

 أدري، هذه الركعة باطلة بال شك؛ ألن الشك متى طرأ؟ وأنا ما
سلم ن ي  قبل أ لكن الذي يؤثر وهو في الصالة ،بعد الفراغ من العبادة، إذا طرأ الشك بعد الفراغ منها ال يؤثر فيها

 .كلها باطلة أدري، نقول: صالتك يمكن تكون إحدى الركعات باطلة وأنا ال قال: آتي بخامسة
 ......طالب:

 وال ينقص.
 ......طالب:

 طيب والوضوء؟
 ......طالب:

اد ز ، الوضوء مرة مرة شرعي، ومرتين مرتين شرعي، وثالثا  ثالثا  شرعي، لكن من ما هو اإلشكال في الك...
 ؟ن هذا إبطال العبادة أو ال يلزمعلى ذلك أساء وتعدى وظلم، لكن هل يلزم م
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 ها ابن رجب، وذكر فروعها في القواعد وراجعوها، تراجع.هذه قاعدة تكلم علي
 ت، وسقط عنها التقصير.المقصود أن هذه المرأة التي حلقت شعرها أساءت وظلمت وتعد  

 ......طالب:
 إذا بقي شيء من الشعر ولو أصوله بحيث يمس هذا تقصير وليس بحلق.

 ......طالب:
طلوب مفإن كان المقدور عليه  ،وعجز عن باقيهايء من العبادة قاعدة، إذا قدر على شالهذه أيضا  تندرج تحت 

نما هو أشبه بالعبث فال يؤتى به، وذكروا هذا المثال ف ن كان المقدور عليه غير مطلوب وا  ي يؤتى به، وا 
 يجرح يمكن. هذه ليست بعبادة ،لموس على جلدتك وهي ما عليها شعرتمر ا إنك القاعدة؛ ألنه ليس الهدف

 ......طالب:
ما على شعره شيء، لكن إذا قدر على شيء من ع، إذا كان في شيء يأتي عليه ال بأس، لكن األصل هذا كله
ة آن، وقراءشخص ما يقرأ القر بمفرده عبادة، وعجز عن باقيها يأتي بما يقدر عليه إذا كان المقدور عليه العبادة 

 ؟!!يهالفاتحة ركن، نقول حرك شفتيك وأنت ما تقرأ؛ ألن هذا مقدور عل
نما يثبت تبعا  للقراءة، لكن شخص ال يقرأ القرآن، والقرآن ركن القيا يع أن م يستطالتحريك لذاته ليس بمطلوب، وا 

ءة القرا ؟ خالص إنما القيام من أجلا  يصلي قائما  لكنه ال يقرأ، نقول ما دام ما تقرأ ال تقف، ال تصلي قائم
 مستقل مطلوب لذاته. وانتهت القراءة؟! ال ال، هذا مقدور عليه وركن

 ......طالب:
 محظور. إال ر إيهصابون أيش؟ معط  

 ......طالب:
 ثالث شعرات عند الشافعية، وبعضهم يقول: :ولو كان، كٌل على مذهبه فيما يسقط به الواجب، بعضهم يقول

 ربع الرأس كالحنفية.
 ......طالب:

اليرتكالباقي يسوي اللي هو يبي،  هؤالء إذا حلق ثالث شعرات  ب من المحظورات ما شاء، عندهم عندهم، وا 
 فاألصل أن حلق الرأس المقصود به جميعه كمسحه في الوضوء.

 ......طالب:
نظر يالذين يقفون على المرأة بالمقص،  ما عنده شعر سقط عنه الواجب، أحيانا  يتصرف الصبيانال ما تجزئ، 
 فيأخذ من لحيته. يأخذ هذا الريال بأي وسيلة، يبي رأسه وال شعرة وهو ما يبي يفلتفي إلى الحاج ما 

 آِمِنيَن اء ّللا ُ  اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن شَ َلَتْدُخُلن  } :-جل وعال-تأول قول هللا  -عنهمارضي هللا تعالى -ابن عمر 
ِرينَ  ك الحلق د أن يحصل من بيعني تصور أن الواو للجمع، أنه ال ،[( سورة الفتح27)] {ُمَحلِهِقيَن ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِه

ل و يتأو ما بقي إال اللحية أخذ ما زاد على القبضة، فه ؟والتقصير في آٍن واحد، فحلق رأسه وأيش بقي للتقصير
 ال يتابع عليه. اآلية، وال شك أن قوله هذا شاذ

 ......طالب:



 13 

 في الحج نعم، هو ذكر عنه في الحج.نعم 
 ......طالب:

 يعني مثل المتمتع مثال ...
 ......ب:طال

ثم جاء ثم جاء جماعة، صليت الفريضة منفرد،  ال خالص، األول هو النسك، مثل ما لو صليت منفردالشيخ: 
 نعم، فريضتك األولى، الثانية تطوع. جماعة قلت: وهللا الجماعة أفضل أبي أصلي معهم؟

 ......طالب:
ال النصوص المرفوعة كلها   .«وفروا» «رخواا» «كرمواأ» «عفواا »اآلية، نعم ما عنده غيرها، وا 

 ......طالب:
 هو يروى عن بعض الصحابة على كل حال، لكن العبرة بالمرفوع.

 ......طالب:
 ميع الرأس، الرأس إذا أطلق جميعه.الراجح أنه مثل المسح ج

 ......طالب:
 المقصود أنها تحف من شعرها كله، تحرص.نملة، األالمرأة من ضفائرها تأخذ قدر 

 أن كل الجهات تعمم لكن ال يلزممجموعه ال من جميعه، أيش معنى من مجموعه ال من جميعه؟ والمطلوب من 
 شعرة شعرة يؤخذ منها.أن تكون كل 

 ......طالب:
ال ما يظهر؛ ألن عندنا شيء قد يدخلنا في محظور و يعني أخذ من بعضه وترك بعضه،  هو وهذا يظهر للرائي وا 

، ويغرق في القص من بعض الجهات حتى تبين البشرة، وبعضها يقصالقزع؛ ألن بعض الناس يأتي بالموس و 
 .متروك، نقول هذا القزع المنهي عنه

 ......طالب:
 الحلق والتقصير يكون للمجموع.المقصود أن 

ليه لى هللا عص-عمر أن رسول هللا  هللا بن عن عبد ،عن نافع ،قرأت على مالك :وحدثنا يحيى بن يحيى قال"
 :قالوا ،«المحلقين اللهم ارحم» :قال ؟والمقصرين يا رسول هللا :قالوا ،«م ارحم المحلقينالله»: قال -وسلم

 كسابقه. "«والمقصرين» :قال ؟والمقصرين يا رسول هللا
 "...عن مسلم بن الحجاج قال ،أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيانقال "

 ......طالب:
 صاحب الصحيح إيه.

 ......طالب:
 ؟ه إشكالإيه، في
 ......طالب:
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يان بن سف ما ورد إال في ثالثة مواضع، مثل هذا وقبلها يقول: قال أبو أحمد أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد
هو الذي روى الصحيح عن مسلم، الحجاج؛ ألن إبراهيم محمد بن سفيان هو الراوي عن مسلم، بن عن مسلم 
فهو يقول:عن ثالثة مواضع من الصحيح هذا أولها، من مسلم، مواضع من الصحيح ما سمعها  ةثالث وقد فاته

ال فاألصل أنه يرويه بالتحديث، إال في المواضع الثالثة وقد بيمسلم بن الحجاج يرويها بالعنعنة،  ها نت، بينوا 
 النووي في مقدمة شرحه، فليرجع إليه.

ابن  افع عننهللا بن عمر عن  عبيد ا، قال حدثنا أبي، قال حدثنا ابن نمير، قال حدثنعن مسلم بن الحجاج"
 :قال ؟والمقصرين يا رسول هللا :قالوا ،«م هللا المحلقينرح»: قال -صلى هللا عليه وسلم-عمر أن رسول هللا 

ا ي والمقصرين :واقال -ثاً ثال - «رحم هللا المحلقين» :قال والمقصرين يا رسول هللا :قالوا ،«رحم هللا المحلقين»
 لمقصرين مرة واحدة.لثالث مرات، و يعني دعا للمحلقين  "«المقصرينو »: قال ؟رسول هللا

فلما كانت " :لحديثوقال في ا ،هللا بهذا اإلسناد ا عبيد، قال حدثنالوهاب ا عبد، قال حدثنوحدثناه ابن المثنى"
صرين ودعا للمقما يدل على أنه دعا للمحلقين مرتين، في بعض الروايات وسبق  "«والمقصرين» :الرابعة قال

 .«والمقصرين»مع المحلقين في الثانية، وفي الثالثة، لكن هذه الرواية مفسرة، فلما كانت الرابعة قال: 
دثنا حهير قال ز  ،عن ابن فضيل جميعاً  ،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب"

عن أبي  بن عمرو بن جرير البجليرعة عن أبي ز  -يعني ابن القعقاع- مارةا عُ ، قال حدثنمحمد ابن فضيل
 ،قصرينلملو  :قالوا يا رسول هللا ،«لمحلقينلاللهم اغفر » :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  هريرة قال:

ا ي اقالو  ثالثًا، ،«ناللهم اغفر للمحلقي» :قال ،لمقصرينلو  :قالوا يا رسول هللا ،«اللهم اغفر للمحلقين»قال: 
 يعني في المرة الرابعة. "«وللمقصرين» :قال، رينلمقصلو  :رسول هللا

رة عن هري عن أبي ،ا روح عن العالء عن أبيه، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنأمية بن بسطام يوحدثن"
 .ة عن أبي هريرةبمعنى حديث أبي زرع -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

ن ع ،صينعن يحيى بن الح ،عن شعبة ،لطيالسيا وكيع وأبو داود ا، قال حدثنحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ي حجة الوداع دعا للمحلقين ف -صلى هللا عليه وسلم-أنها سمعت النبي  -التي تقدمت أم الحصين- جدته
قال في  لطيالسيأبو داود ايعني اختلفوا في هذه اللفظة،  "ولم يقل وكيع في حجة الوداع ،وللمقصرين مرة ثالثاً 

 .يقل في حجة الوداعحجة الوداع، ووكيع لم 
 ما عقلت مما قاله وفعله -معليه الصالة والسال-أنه تقدم أنها شهدت حجة الوداع، وعقلت عن النبي المقصود 

ن روي نظيرها ومث لها على ما تقدم بعضه، على كل حال هذا يدل على أن هذه الدعوة كانت في حجة الوداع، وا 
 في الحديبية.

عني ابن اتم يحا ، قال حدثنالرحمن القاري ح وحدثنا قتيبة ا يعقوب بن عبددثن، قال حوحدثنا قتيبة بن سعيد"
لق ح -لى هللا عليه وسلمص-عن ابن عمر أن رسول هللا  ،كالهما عن موسى بن عقبة عن نافع ،إسماعيل

ى أعطوسيأتي أنه أمر الحالق فأخذ الشق األيمن والشق األيسر ووزعه على من حضر، و  "رأسه في حجة الوداع
-ي قصر عن النب المقصود أنه ثبت أنه في حجة الوداع حلق، أما حديث معاوية وأنه، أبا طلحة منه ما أعطى
 في عمرة القضاء.على المروة بمشقص أو مشاقص فهذا كان  -عليه الصالة والسالم
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أن  كعن أنس بن مال ،عن محمد بن سيرين ،عن هشام ،ا حفص بن غياث، قال أخبرنحدثنا يحيى بن يحيى"
 :لحالقلثم قال  ،ونحر ثم أتى منزله بمنىً  ،لجمرة فرماهاافأتى  ،أتى منىً  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 .وأشار إلى جانبه األيمن ثم األيسر ثم جعل يعطيه الناس «خذ»
 أما ،ناداإلس عن هشام بهذا ،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياث

 :قال ،ن يليهمفقسم شعره بين  ،وأشار بيده إلى الجانب األيمن هكذا «ها» :أبو بكر فقال في روايته للحالق
لى الجانب األيسر فحلقه فأعطاه أم    .ليمسُ  ثم أشار إلى الحالق وا 

ع يسر فصناألب ثم قال ،فبدأ بالشق األيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس :وأما في رواية أبي كريب قال
 .فدفعه إلى أبي طلحة «؟هنا أبو طلحةاه» :به مثل ذلك ثم قال

 ن رسولعن محمد عن أنس بن مالك أ ،ا هشام، قال حدثناألعلى ا عبد، قال حدثنوحدثنا محمد بن المثنى
 ه عنوالحجام جالس وقال بيد، نصرف إلى البدن فنحرهااثم  ،رمى جمرة العقبة -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

اه فأعط «؟أين أبو طلحة» :فقال ،«احلق الشق اآلخر»: ثم قال ،فقسمه فيمن يليه ،رأسه فحلق شقه األيمن
 .إياه

ن عن أنس ب ،سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرينقال  ،ا سفيان، قال حدثنوحدثنا ابن أبي عمر
من وحلق ناول الحالق شقه األيلجمرة ونحر نسكه ا -صلى هللا عليه وسلم-مالك قال: لما رمى رسول هللا 

با أأعطاه فحلقه ف «احلق» :ثم ناوله الشق األيسر فقال ،ثم دعا أبا طلحة األنصاري فأعطاه إياه ،فحلقه
 ."«اقسمه بين الناس» :فقال ،طلحة

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
ك أن عن أنس بن مال ،نعن محمد بن سيري ،عن هشام ،ا حفص بن غياث، قال أخبرنحدثنا يحيى بن يحيى"

على ما تقدم بسبع حصيات يكبر مع كل  :الجمرة فرماها فأتى "أتى منىً  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
ال قثم " وترك ما غبر لعلي بن أبي طالب،ونحر بدنه ثالثا  وستين بيده،  ،ونحر ثم أتى منزله بمنى   حصاة،
ثم جعل " حلق الجانب األيمن ثم الجانب األيسر،ايعني  "يسرأشار إلى جانبه األيمن ثم األو  «خذ» :للحالق

 ."يعطيه الناس
 ،سنادا اإلعن هشام بهذ ،أخبرنا حفص بن غياث :وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا"

 ،كذاهيمن األ إلى الجانب وأشار بيده"ها يعني خذ،  "وأشار بيده «ها» :فقال في روايته للحالق، أما أبو بكر
لى الجانب األيسر :قال ،فقسم شعره بين من يليه الرواية و  "يملفحلقه فأعطاه أم سُ  ،ثم أشار إلى الحالق وا 

 .«أين أبو طلحة؟»األخرى أعطاه أبا طلحة، قال: 
ليم عالقتها بأبي طلح ا خرج هذه الشعرات لها المقصود أنه م اهزوجها، سواٌء أعطاه إياها له أو أعط ةأم س 

 هما.عن
نع أليسر فصل باثم قا ،فبدأ بالشق األيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس :وأما في رواية أبي كريب قال"

غير باسطة أو إما أن يكون أعطاه أم سليم بو  "فدفعه إلى أبي طلحة «؟هنا أبو طلحةاه» :ثم قال ،به مثل ذلك
 أبي طلحة أو بدون واسطة.واسطة، بواسطة زوجها 
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، وهذا بركةه الئفي جميع أجزا -جل وعال- وقد جعل هللا -عليه الصالة والسالم-الشعر من شعره وتوزيع 
 و يتمسحأفليس ألحد أن يطلب من أحد شعرا  أو شيئا  مما مسه بدنه أو يتبرك به خاٌص به ال يتعداه إلى غيره، 

دون إثبات ما يدعى أنه حة، لكن األحاديث الصحي وهذا في -عليه الصالة والسالم-به، بل هذا خاٌص بالنبي 
ه الشعرات هذإن ، يعني ما يقال القتاد رة دونه خرطفي العصور المتأخ -عليه الصالة والسالم-من شعر النبي 

 ؟انتبرك بها، من يثبت هذ -عليه الصالة والسالم-من شعره 
ال لو ثبتت بما ال مرية فيه  -يره بغ تبركيوزعت إال لهذا، فال  يتبرك بها؛ ألنه ما -ودون إثباتها خرط القتاد-وا 

، ما ناس بأفضل األمة بعد نبيها، وهذا خاٌص به، فلم يتبرك ال؛ ألن هللا جعل فيه البركة-عليه الصالة والسالم
م أوحفظته ، -والسالم عليه الصالة-هذا خاٌص به وال بشعر غيره،  ،وال بشعر عمر ،تبركوا بشعر أبي بكر

تة ثاب ،بركة صب عليه من الطيب فتزداد رائحته، وبقي عندها، المقصود أنه فيهسليم، وبقي عندها، وكانت ت
من ، لكن ما يدعى من أن هذه ميع ما مس بدنهبالنصوص القطعية وبج -عليه الصالة والسالم-البركة به 

 .ل هذا ال يمكن إثباتهك -عليه الصالة والسالم-شعرات النبي أو هذه بردة النبي 
عني وجد في بعض األقطار من يطلعك ي -صلى هللا عليه وسلم-وا أن هذا مصحف النبي وتجاوزوا حتى أثبت
لناس تطوف عليهم وكثيٌر من ا !-عليه الصالة والسالم- النبي يقول هذا الذي يقرأ فيهو  ،على مصحف قديم
 مثل هذه األشياء.

 ......طالب:
ليه الصالة ع-بعده  إال ما جمع بين الدفتين المصحفأمي ال يقرأ وال يكتب، و  -عليه الصالة والسالم-النبي 
ل هذا ال ك -الصالة والسالم عليه-وهناك في بعض الجهات مكحلة يزعمون أنه هي مكحلة النبي  -والسالم

 ي بقاع األرض شيء من هذه الدعاوى.يمكن إثباته، وفي تركيا وفي مصر وف
 ......طالب:

 ، المقصود المكان.يعني مكانه، المقصود المكان
 ......طالب:

ي فوتعدى الناس من خالله إلى الشرك األكبر، ويوجد  ،أقول التبرك شاع في األمة وكثر، وعمت به المصيبة
ضريح من أكبر األضرحة في اسمه ضريح الشعرة،  المشرق في كشمير ضريح من أكبر األضرحة في العالم،

القطارة بمن تحته ويباع بالتولة، والغبار يباع لماء يدخل واما ال يوجد عند غيره،  السدنةالعالم، وحوله من 
 وهكذا.
 ......طالب:

 ، شعرة من؟ضريح الشعرةال ال، هذا بكشمير، 
يعني يفعل عندهم مثل هذه األمور لكن ليس على شعرة عبد القادر الجيالني، وما فعلوا هذا بعبد القادر نفسه، 

األمور يجر بعضها بعضا ، يعني ليس من أول وهلة هذا المستوى، وهذا كله من تالعب الشيطان بابن آدم، و 
وجد ضريح الشعرة، إنما وجد له مقدمات، وهذا الذي يخشاه اإلنسان على نفسه أن يتساهل في شيء، ثم هذا 
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ما ينطق يقول: سبحان ربي  هل يتصور أن مسلما  أولوكل سيئة لها عقوبة، التساهل يجره إلى ما بعده، 
 ؟؟األسفل

يطان كالما  كثيرا  إلى أن وصل إلى هذا الحد، وهؤالء استدرجهم الش ستدرجه الشيطان، وقالما يمكن، لكن ا
 .فيما وقعوا فيه من الشرك األكبرفأوغلوا فيما نهى هللا عنه، وبعدوا عن منهاج النبوة إلى أن وقعوا 

شيء كثير من هذا ومن أراد أن ينظر العجب العجاب في هذه المسائل فلينظر إلى رحلة ابن بطوطة، فيها 
 .باألولياء والصالحين شيء ال يخطر على البال النوع، وفيها من االعتقاد

 ......طالب:
نا ن لما كنسأل هللا السالمة والعافية، نح ،عنده مخالفات عنده طواماآلن اللي تسمع، يعني في توحيد األلوهية 

 ني في المخالفات.لجميع األبواب من هذه الرحلة، يعندرس كتاب التوحيد األمثلة 
 : التحنيك يا شيخ ...؟طالب

كهم، نيحف -ليه الصالة والسالمع- مواليدهم إلى النبيبالشيخ: التحنيك، كان الصحابة يأتون بأوالدهم وأطفالهم و 
 ؟لكن هل ثبت أنهم جاؤوا بهم إلى أبي بكر وعمر

ا حنك فهذبركة الم منه ا إن كان المقصودعن أحٍد أنه جاء بولده إلى أبي بكر وعمر أبدا ، وهذ رو  لم ي  أبدا ، 
ن كان المقصود م ،-عليه الصالة والسالم-خاص بالنبي  نه أمٌر طبي يعود إلى قوة حنك الصبي بدلكه بالتمر وا 

وا الشراح مضغه، فهذه مسألة طبية يقوم بها أي شخص سواٌء كان صالح أو غير صالح، د بع وا مولذلك إذا مر  ر 
 !!وا: ويؤخذ منه التبرك بالصالحينعلى حديث التحنيك قال
 .-عليه الصالة والسالم-أبدا ، هذا خاص بالنبي 

 طالب:......
ة له، كان يكرم شعره وله الوفرة، وأحيانا  تكون جم كانت -عليه الصالة والسالم-نبي الشيخ: إعفاء الشعر، ال

لحلق إال ا -لصالة والسالمعليه ا-ه وأحيانا  تكون لمة، تطول وتقصر، المقصود أنه يعفي شعره، ولم يثبت عن
ره إال في نسك، ولذا أطلق بعض أهل العلم أن أنه حلق شع -عليه الصالة والسالم-لم يثبت عنه في نسك، 
أمر الحالق أن يحلق  -معليه الصالة والسال-الخوارج، لكن ثبت أن النبي  ابدعة، وأنه من سيم حلق الشعر

ها على أن يأتي بما هو أولى من س ببدعة، وأن من قوي على إكرام شعرهشعر أوالد جعفر، وثبت به نصوص فلي
ه هذا دليل على كذبه، يحلق لحيته ويعفي شعر واجبات ويقول: أنا أعفي شعري سنة،  من الواجبات، ما يترك

 لى أنه مفتري.عهذا برهاٌن  ؟؟-عليه الصالة والسالم-يقول أتبع النبي 
 ......طالب:

ببركة  وال عمر، إذا كانت ليست أبدا   إلى أبي بكر ما ثبت أن الصحابة جاؤوا بأوالدهم الشيخ: يدعو له، لكن
جر، تيقوم بها أي شخص، إذا كان لتقوية حنك الطفل بدلكه بالتمر يقوم بها أي شخص، إذا كانت طبية؛ ألنها 

 يعني من باب حماية جناب التوحيد.
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ن رسول أعن أنس بن مالك  ،عن محمد ،ا هشامقال حدثن، األعلى ا عبد، قال حدثنوحدثنا محمد بن المثنى
 لس: الحجام جاوالحجام جالس ،نصرف إلى البدن فنحرهاارمى جمرة العقبة ثم  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

ال حالق  ؟؟هذا حجام وا 
 ......طالب:

 الشيخ: أشار إلى الحالق...
 ......طالب:

 زمان.الشيخ: الحجام هو الحالق، الغالب أنهما متال
ين أ :الفق ،حلق الشق اآلخرثم  ،وقال بيده عن رأسه فحلق شقه األيمن فقسمه فيمن يليه والحجام جالس،

ليم. :أبو طلحة؟ فأعطاه إياه  وفي هذا مزية لهذه األسرة من أبي طلحة وأم س 
ن بعن أنس  ،سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرينقال  ،ا سفيان، قال حدثنوحدثنا ابن أبي عمر

من لجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه األيا -صلى هللا عليه وسلم-مالك قال: لما رمى رسول هللا 
با أأعطاه فحلقه ف «احلق» :ثم ناوله الشق األيسر فقال ،ثم دعا أبا طلحة األنصاري فأعطاه إياه ،فحلقه
ن لشافعية أاعند كبقية بدنه خالفا  لوجه وهذا دليٌل على طهارة شعر اآلدمي  :«اقسمه بين الناس» :فقال ،طلحة

 شعر اآلدمي نجس.
 ......طالب:
 ما أدري وهللا ما شفته...الشيخ: 
 ......طالب:
 .حلق وانتهى اإلشكال ....الشيخ:
 ......طالب:

ذا أراد أن يحلق الشق األيسر وقف  ه عند شقحينما يريد أن يحلق الشق األيمن يقف عند الجانب األيمن، وا 
 ،..... على المطلوب.األيسر
 ......طالب:

 فهو تقصير، إذا بقي شعر يأخذه الموس فهو تقصير.الشيخ: إذا بقيت أصول الشعر 
 ......طالب:

 الشيخ: ال ال، ما فيه دليل.
 ......طالب:
 لكن للحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ،وهو محرم -عليه الصالة والسالم-هو احتجم النبي الشيخ: 

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسلم على اللهم صل   
 


